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Sumário executivo 
 

A elaboração do orçamento de 2017 obedeceu às indicações da acionista da Ecosaúde SA, assim 

como da estratégia definida pela Administração da empresa, nomeadamente o objetivo 

estratégico de manter o equilíbrio financeiro da empresa. 

Dá-se a circunstância de no ano 2017 se conjugarem um conjunto de fatores negativos que 

muito irão prejudicar o nível de atividade da ECOSAUDE e o seu volume de vendas anuais. 

Neste contexto antecipamos que os objetivos: EBITDA positivo (antes de rescisões, subsídios ao 

investimento, justo valor e participadas) e o Índice (Vendas e Prestações de Serviço) / (CMVMC 

+ FSE + Gastos com Pessoal, sem indemnizações por rescisão), com variação positiva; não sejam 

cumpridos no ano 2017.  

Planeamos já no próximo voltar a melhorar o Índice (VV/CMCMC+FSE+Pessoal) e a médio prazo 

voltar a ter EBITDA positivo. 

Para atingir os objetivos acima definidos a empresa continuará a executar políticas de gestão 

focadas na racionalização da estrutura de Gastos Operacionais e na adequação da oferta de 

serviços à procura, ajustando as operações ao nível de atividade previsto da empresa para o ano 

2017. 

Planeia-se assim para o ano de 2017 um Volume de Vendas de 1.850 mil Euros, um EBITDA 

negativo de -64 mil Euros e um Resultado Operacional negativo de -131 mil Euros.  

O Resultado Financeiro prevê-se negativo em -17 mil Euros, devido ao recurso intensivo a 

Capitais Alheios para financiar a empresa.  

No ano de 2017, cerca de metade do endividamento terá como contraparte a banca comercial 

sendo a parte remanescente terá como contraparte a acionista. 

O Resultado Antes de Impostos planeado para o ano 2017 é de -151 mil Euros  e o Resultado 

Líquido ascenderá, previsivelmente, ao valor de -156.969 €. 

Em termos de investimentos a realizar no próximo ano, está planeado o investimento de 

substituição estritamente necessário para dotar a organização dos meios suficientes para 

garantir um nível de prestação de serviço de qualidade adequado aos seus Clientes, no 

montante de 18 mil Euros. 

Prevê-se que no ano de 2017 a situação patrimonial se degrade na medida do resultado líquido 

negativo. 

No respeita ao funcionamento corrente da empresa, prevê-se que a situação de tesouraria da 

empresa seja deficitária no ano 2017 em cerca de 89 mil Euros, valor que terá de ser financiado 

com capitais alheios. 
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Enquadramento económico do ano 2017 

 
O cenário macroeconómico utilizado na previsão da atividade do ano 2017 foi o indicado no 

documento - Orientações do Conselho de Administração da acionista para elaboração Plano de 

Atividades e Orçamento - onde se prevê que a economia portuguesa continue a crescer 

moderadamente, registando no ano de 2017: 

 Variação positiva do Produto Interno Bruto de 1,8%; 

 Taxa de inflação de 1,6% 

 Taxa de Desemprego no intervalo de 10,9%  

Vendas 

 

O Sector Empresarial do Estado ainda tem um peso maioritário no volume de negócios da 

empresa. Este setor atravessa um processo de reestruturação profunda, nomeadamente a 

executando a alienação/concessão de empresas públicas e redução de gastos de forma 

transversal, o que afeta de forma relevante a ECOSAUDE nas suas atividades.  

Durante o ano de 2017, assumiram-se os seguintes pressupostos para o Volume de Negócios:  

1) Redução por via de rescisões / renegociações de contratos de prestação de serviços a 

ocorrer, que se estimam em cerca de -300 mil Euros. 

 

Destacamos os principais clientes que contribuem parta esta evolução:  

 

o Grupo IP deixa de ser Cliente de forma integral no ano 2017; 

o MEDWAY reduz 100 mil Euros a prestação de serviços; 

o  CONTINENTAL TEVES deixa de ser Cliente,  

o FERNAVE deixa de subcontratar Formação Certificada em SHST da CP à 

ECOSAUDE. 

 

2) Redução do efetivo das empresas clientes, com um impacto de -20 mil Euros; 

 

3) Captura de novos Clientes no valor de +36 mil Euros. 

 

Considerando que a Ecosaúde não dispõe de uma força de vendas, continuará a ser dada 

prioridade ao esforço comercial em clientes de média e grande dimensão (com riscos na 

segurança e saúde no trabalho), assim como nas plataformas eletrónicas de contratação pública, 

onde há acesso a contratos de volume. 
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As valências de negócios com mais potencial de rentabilidade continuam a ser as que dispõem 

de capacidade instalada por usar, a saber: a Saúde no Trabalho e as Especialidades Médicas em 

Lisboa (novas instalações do Parque das Nações). É nestas áreas que deve ser concentrado o 

esforço de marketing.  

Para além da captura de novos clientes, será estimulada a procura de serviços na base clientes 

já existente, para explorar plenamente a capacidade da empresa, seja através da venda cruzada 

ou do aumento da intensidade prestação de serviços já contratados. 

Nestes pressupostos antecipamos uma queda abrupta dos rendimentos operacionais anuais, 

que totalizarão 1.850 mil Euros, menos 285 mil euros (-13%) que no ano 2016. 

 

Fornecimentos e serviços externos 

 

A evolução dos custos com serviços prestados por terceiros foi estimada com uma análise 

exaustiva de todos os terceiros e respetiva atividade prevista para o ano de 2017. 

Os custos fixos e os custos diretos e comprometidos para o cumprimento de critérios 

regulamentares, pesam cerca de dois terços no total dos custos estimados no ano de 2017. Estes 

foram orçamentados em Base Zero. 

A previsão dos remanescentes custos (variáveis e indiretos) foi feita com base na extrapolação 

anual dos valores do ano 2016, ajustada do nível de atividade previsto para o ano 2017. Para 

esta parcela assumimos um pressuposto crescimento superior à média da empresa. Esta 

situação está relacionada com o facto da captura de novos clientes (vendas de 36 mil Euros) 

estar a ser planeada com margens de contribuição mas baixas, logo com um peso elevado de 

fornecimentos e serviços externos. 

Prevê-se que os gastos com Fornecimento e Serviços Externos totalizem 1.280 mil Euros. 

É entendimento da Administração proceder à reavaliação mensal da execução desta rúbrica, de 

acordo com a variação da atividade no ano 2017. 

 

Gastos com pessoal 

 

Aplicaram-se aos custos com pessoal as orientações estatuídas na proposta de Lei do Orçamento 

de Estado 2017. 

Consideramos um quadro estável de 21 trabalhadores, com valor total de gastos com pessoal 

de 615 mil Euros. 
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Imparidades de dívidas de clientes 

  

Por prudência, estimamos que no ano de 2017 um valor de 8 mil Euros de gastos com 

imparidade de dívidas de clientes (incobráveis). 

 

Outros gastos e perdas 

  

Nesta rúbrica consideramos um valor de 10 mil euros, dos quais: 5 mil euros são com despesas 

bancárias, 3 mil euros com impostos e taxas de serviços públicos e 3 mil Euros com gastos de 

natureza diversa. 

 

Gastos de depreciação e de amortização 

  

Prevê-se que as depreciações e amortizações registem um valor anual de 67 mil Euros, em 

conformidade com o imobilizado existente na empresa em dezembro 2016. 

 

Juros e gastos similares suportados  

 

Foi estabelecido o pressuposto de um stock de dívida remunerada de 500 mil Euros, em média, 

com um custo médio de 4%, o que representará um gasto financeiro anual na ordem dos 20 mil 

Euros. 

 

Lisboa, 14 de março 2017 

 

O Diretor Geral 

(Eduardo Martins Pereira) 



ANEXOS (PAO 2017 - 2019), PROJECÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA ECOSAUDE SA – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

 

 

NOTAS

Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021 Ano 2022

 

Vendas  e serviços  prestados 2.123.367 2.134.589 1.850.000 1.905.500 1.962.665 2.021.545 2.082.191 2.144.657

Subs ídios  à  exploração 

Ganhos/perdas  imputados  de subs idiárias , associadas  e empreendimentos  conjuntos  

Variação nos  inventários  da  produção 

Trabalhos  para  a  própria  entidade 

Custo das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas  

Fornecimentos  e serviços  externos  -1.264.496 -1.336.044 -1.280.000 -1.318.400 -1.357.952 -1.398.691 -1.440.651 -1.483.871 

Gastos  com o pessoal  -714.534 -698.127 -615.000 -615.000 -615.000 -615.000 -615.000 -615.000 

Imparidade de inventários  (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas  a  receber (perdas/reversões) -9.631 -8.927 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 

Provisões  (aumentos/reduções) 

Imparidade de investimentos  não depreciáveis/amortizáveis  (perdas/reversões) 

Aumentos/reduções  de justo va lor 

Outros  rendimentos  e ganhos  840 40.826

Outros  gastos  e perdas  -29.563 -21.646 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 105.983 110.669 -63.500 -46.400 -28.787 -10.646 8.040 27.286

Gastos/reversões  de depreciação e de amortização -77.711 -79.595 -67.376 -64.090 -53.626 -51.224 -12.512 -10.775 

Imparidade de investimentos  depreciáveis/amortizáveis  (perdas/reversões) 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 28.272 31.074 -130.876 -110.490 -82.413 -61.869 -4.472 16.511

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos  

Juros  e gastos  s imi lares  suportados  -16.461 -15.275 -19.704 -25.212 -28.584 -31.387 -34.076 -35.625 

Resultado antes de impostos 11.811 15.799 -150.580 -135.703 -110.997 -93.256 -38.548 -19.113 

Imposto sobre o rendimento do período -7.738 -8.059 -6.399 -6.399 -6.399 -6.399 -6.399 -6.399 

Resultado líquido do período 4.073 7.740 -156.979 -142.102 -117.396 -99.655 -44.947 -25.512 

RENDIMENTOS E GASTOS
Valores reais Valores previsionais



 

1 
 

ANEXOS (PAO 2017 - 2019), PROJECÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA ECOSAUDE SA – BALANÇO EM 31 DEZEMBRO 

 

 

Notas

Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021 Ano 2022

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos  fixos  tangíveis 284.011 211.833 162.557 104.066 56.041 22.917 16.005 10.830

Propriedades  de investimento

Goodwi l l  

Ativos  intangíveis 6.200 2.591 0 0 0 0 0 0

Ativos  biológicos  

Participações  financeiras  - método da equiva lência  patrimonia l  

Participações  financeiras  - outros  métodos  

Acionis tas/sócios  

Outros  ativos  financeiros

Ativos  por impostos  di feridos

290.211 214.424 162.557 104.066 56.041 22.917 16.005 10.830

Ativo corrente

Inventários

Ativos  biológicos  

Cl ientes  422.893 584.977 584.977 584.977 584.977 584.977 584.977 584.977

Adiantamentos  a  fornecedores

Estado e outros  entes  públ icos 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236 7.236

Acionis tas/sócios  

Outras  contas  a  receber 152.440 74.246 74.246 74.246 74.246 74.246 74.246 74.246

Diferimentos  11.643 11.403 11.643 11.643 11.643 11.643 11.643 11.643

Ativos  financeiros  detidos  para  negociação

Outros  ativos  financeiros  

Ativos  não correntes  detidos  para  venda 

Caixa  e depós itos  bancários  4.080 3.515 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080

598.292 681.376 682.181 682.181 682.181 682.181 682.181 682.181

Total do ativo 888.503 895.800 844.738 786.248 738.222 705.098 698.186 693.011

Rubricas
Valores reais Valores previsionais
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Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021 Ano 2022

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

Capita l  rea l i zado 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Ações  (quotas) próprias  

Outros  instrumentos  de capita l  próprio

Prémios  de emissão 

Reservas  lega is  3.218 3.218 3.218 3.218 3.218 3.218 3.218 3.218

Reservas  estaturárias

Outras  reservas  28.681 28.681 28.681 28.681 28.681 28.681 28.681 28.681

Resultados  trans i tados -182.202 -178.129 -170.389 -327.368 -469.469 -586.866 -686.521 -731.468

Ajustamentos  em ativos  financeiros  

Excedentes  de revalorização

Outras  variações  no capita l  próprio 

Resultado l íquido do período 4.073 7.740 -156.979 -142.102 -117.396 -99.655 -44.947 -25.512

Interesses  minori tários  

Total do capital próprio -96.230 -88.490 -245.469 -387.570 -504.967 -604.622 -649.569 -675.081

Passivo

Passivo não corrente

Provisões

Financiamentos  obtidos  

Responsabi l idades  por benefícios  pós-emprego 

Pass ivos  por impostos  di feridos  

Outras  contas  a  pagar 

0 0 0 0 0 0 0 0

Passivo corrente

Fornecedores  246.458 267.907 267.485 266.797 266.108 265.420 264.731 264.043

Adiantamentos  de cl ientes

Estado e outros  entes  públ icos  63.779 57.619 57.619 57.619 57.619 57.619 57.619 57.619

Acionis tas/sócios  

Financiamentos  obtidos  483.811 525.437 630.312 714.612 784.671 851.891 890.614 911.640

Outras  contas  a  pagar 189.222 133.327 133.327 133.327 133.327 133.327 133.327 133.327

Diferimentos  1.463 0 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463

Pass ivos  financeiros  detidos  para  negociação 

Outros  pass ivos  financeiros  

984.733 984.290 1.090.206 1.173.818 1.243.188 1.309.720 1.347.754 1.368.092

Total do passivo 984.733 984.290 1.090.206 1.173.818 1.243.188 1.309.720 1.347.754 1.368.092

Total do capital próprio e do passivo 888.503 895.800 844.738 786.248 738.222 705.099 698.186 693.011
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ANEXOS (PAO 2017 - 2019), PROJECÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA ECOSAUDE SA – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 

 

NOTAS

Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021 Ano 2022

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Recebimentos de clientes 2.084.042 2.199.312 2.007.712 2.068.207 2.130.516 2.194.695 2.260.800 2.328.888 

Pagamentos a fornecedores (1.131.402) (1.052.886) (1.299.889) (1.338.885) (1.379.052) (1.420.423) (1.463.036) (1.506.927)

Pagamentos ao pessoal (649.952) (702.188) (615.000) (615.000) (615.000) (615.000) (615.000) (615.000)

Caixa gerada pelas operações 302.688 444.238 92.823 114.321 136.464 159.272 182.764 206.960 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (7.651) (2.701) (6.399) (6.399) (6.399) (6.399) (6.399) (6.399)

Outros recebimentos/pagamentos (310.501) (456.668) (157.011) (161.410) (165.940) (170.606) (175.412) (180.363)

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) (15.464) (15.131) (70.588) (53.488) (35.874) (17.733) 953 20.199 

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangiveis (30.889) (5.216) (18.100) (5.600) (5.600) (18.100) (5.600) (5.600)

Activos intangíveis

Investimentos financeiros

Outros activos

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangiveis

Activos intangíveis

Investimentos financeiros

Outros activos

Subsidios ao investimento

Juros e rendimentos similares

Dividendos

Fluxo de caixa das actividades de investimento (2) (30.889) (5.216) (18.100) (5.600) (5.600) (18.100) (5.600) (5.600)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio

Cobertura de prejuizos

Doações

Outras operações de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos (200.000)  - (10.000) (18.000) (30.000) (44.000) (84.000) (114.000)

Juros e gastos similares (8.510) (21.843) (19.704) (25.212) (28.584) (31.387) (34.076) (35.625)

Dividendos

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio

Outras operações de financiamento

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) (208.510) (21.843) (29.704) (43.212) (58.584) (75.387) (118.076) (149.625)

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (254.863) (42.190) (118.391) (102.300) (100.059) (111.220) (122.723) (135.026)

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 75.132 (179.731) (221.921) (340.312) (442.612) (542.671) (653.891) (776.614)

Caixa e seus equivalentes no fim do período (179.731) (221.921) (340.312) (442.612) (542.671) (653.891) (776.614) (911.640)

Rubricas
Valores reais Valores previsionais


